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GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM
V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU
Rok se nám přehoupl, do své druhé poloviny.
Je čas léta i Vás, slavících narozeniny.
Posíláme přání, mějte se krásně a skvěle.
Ať zdravý duch přebývá v ještě zdravějším těle.
Buďte šťastní a radujte se každý den.
Ulehejte spokojeni a vstávejte vždy s úsměvem.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Webové stránky obce – adresa:
www.dolnibecva.cz
Pokud budete mít zájem o vložení
informací, inzerátů, fotografií a
dalších nabídek, obraťte se na p.
Vavřínovou: telefon 571647168.
Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky.
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Praktický lékař oznamuje změnu
telefonního čísla ordinace Dolní
Bečva:

777 574 318
Čerpání dovolené 6. 7. – 17. 7. 2020
Zástup bude provádět MUDr. Janík na Horní Bečvě

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI
Zpracování projektové dokumentace a
vyřízení územního souhlasu kanalizační
přípojky k rodinnému domu je možné
objednat u:
Ing. Vojtěcha Vojkůvky, Dolní Bečva čp. 37,
tel: 773 977 654

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Kdy: ÚTERÝ 7. 7. 2020
Kde: 17,00 – Obecní úřad 18,00 – Dolní
Rozpité – bývalá Jednota 18,30 – Horní
Rozpité – obchod
Očkovací průkaz vezměte sebou.
Poplatek za očkování 200,- Kč, čipování –
480,- Kč.
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZE DNE 27. 5. 2020
1. Splašková kanalizace
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou projektu „Prodloužení
splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ a ukládá radě obce:
a/ Zadat zpracovat projektovou dokumentaci pro povolení
stavby dodatečných veřejných částí domovních přípojek pro
rodinné domy podle soupisu č. 1 a 2 (příloha usnesení) na
náklady obce dle nabídky ze dne 14. 5. 2020 Ing. Ivo Hradila –
Vodoprojekt Valašské Meziříčí maximálně do výše 39.000,- Kč
bez DPH mimo veřejnou část domovních přípojek pro
Jaroslava Lušovského, Janu Kramolišovou a Martina Růčku.
b/ Realizovat změny 22 odbočení a napojení na splaškovou
kanalizaci na náklady obce podle přiloženého soupisu č. 2
(příloha usnesení) ve výši 110.656,- Kč bez DPH.
c/Realizovat 16 dodatečných veřejných částí domovních
přípojek pro 21 rodinných domů na splaškovou kanalizaci
podle přiloženého soupisu č. 1 (příloha usnesení) maximálně
do výše 720.822,- Kč bez DPH mimo veřejnou část domovních
přípojek pro Jaroslava Lušovského, Janu Kramolišovou a
Martina Růčku.
d/Realizovat změnu projektu v rozsahu zahloubení stok 4 a 4a
o cca 1 m včetně 6 šachet v délce 105 bm z důvodu kolize s
plynovodem, který po ověření hloubek uložení je ve
skutečnosti uložen v nivelitě navržené kanalizace v úseku u
silnice I/35 pod Křivačem ve výši 315.000,- Kč bez DPH.
e/ Schvaluje Manuál změn u přípojek splaškové kanalizace
podle důvodové zprávy a přílohy.
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2. Rozpočtové opatření
2.1. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020,
které v době stavu nouze schválila rada obce pod č. j.
20/03/2020 – úprava rozpočtu na rok 2020 se zvýšením
příjmů o 230.218,60 Kč, zvýšením výdajů o 0 Kč, s příjmy po
úpravě 34.910.218,16 Kč, výdaji po úpravě 73.663.000,- Kč,
rozdíl příjmů a výdajů po úpravě – 38.752.781,84 Kč,
financování po úpravě 38.752.781,84 Kč podle důvodové
zprávy.
2.2. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
úprava rozpočtu na rok 2020 se zvýšením příjmů o
36.994.660,37, zvýšením výdajů o 50.728.402,85 Kč, s příjmy
po úpravě 71.904.878,53 Kč, výdaji po úpravě 124.391.402,85
Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě – 52.486.524,32 Kč,
financování po úpravě 52.486.524,32 Kč podle důvodové
zprávy.
3. Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické
infrastruktury
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla výkupu staveb veřejné
dopravní a technické infrastruktury podle přílohy a důvodové
zprávy.
4. Smlouvy
4.1. Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
Zastupitelstvo obce odložilo projednávání smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12-8018147/VB/000, Dolní Bečva, p. č.
1373/25 mezi společností ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická
874/8, Děčín-Podmokly zastoupenou firmou Ermonta se
sídlem Břest 79 a obcí Dolní Bečva do doby projednání
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plánovací smlouvy na vybudování obslužné komunikace
s příslušenstvím vč. bezúplatného převodu dotčených
pozemků mezi vlastníky a budoucími uživateli a obcí dle
studie č. 2 vč. vedení inženýrských sítí.
5. Různé
5.1. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu
společnosti Vodovody a Kanalizace Vsetín
Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k účasti na
řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s. Vsetín, Jasenická 1106, IČ 47674652, která se bude
konat dne 4. 6. 2020 ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko,
Horní náměstí 2 Bc. Pavla Manu – starostu obce. Na základě
shora uvedeného obec Dolní Bečva pověřuje tohoto zástupce,
aby na uvedené řádné valné hromadě společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s. zastupoval obec při výkonu všech jejich
práv akcionáře a činil veškerá právní jednání, k nimž je
oprávněna obec jako akcionář společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s., zejména tedy účastnil se řádné valné
hromady, hlasoval na ní v souladu se schváleným jednacím a
hlasovacím řádem řádné valné hromady společnosti,
požadoval a dostával na ní vysvětlení záležitostí, které jsou
předmětem jednání řádné valné hromady, podávat návrhy a
protinávrhy k projednávanému programu.
5.2. Upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko, IČ 70238880 se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schvaluje upravené Stanovy
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880 se sídlem
Svárov 1080, 755 01 Vsetín v předloženém znění.
5.3. Přemístění informační tabule na smuteční oznámení
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh na
přemístění informační tabule na smuteční oznámení ze
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zastávky ČSAD OÚ směr Horní Bečva k obecnímu úřadu vč.
cenové nabídky.
5.4. Informace o průběhu rekonstrukce a rozšíření hřbitova
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o
průběhu rekonstrukce a rozšíření místního hřbitova.

SVOZ ODPADU
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek
Popelnice: 9. 7., 23. 7.
6. 8., 20. 8.

Je několik důvodů, proč odpad třídit:
-

-

třídění je moderní a prospěšné, recyklací odpadů
šetříme primární přírodní zdroje
tříděním odpadu nezatěžujeme přírodu zbytečným
ukládáním odpadu na skládku
tříděním odpadu se sníží objem směsného odpadu, za
jehož odstranění a ukládání na skládku musí obec
platit čím dál více peněz
za každý kg vytříděného odpadu obdrží obec finanční
částku od společnosti EKO-KOM a Elektrowin
každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další
znovupoužití odpadu v případě, že ho správně
roztřídíme

Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci




Plasty (žlutý pytel)
Sklo (bílý pytel)
Papír (modrý pytel)
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Nápojové kartony (modrý pytel)
Kovy (bílý pytel)

Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných
případech, především využívali pytle na tříděný odpad a
pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte
odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou
skutečnost na OÚ, tel. 571647168. Zavazujte pytle pevně a
třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme.
Žádáme občany, aby neodkládali
odpad a nepotřebné věci dovnitř, ani
vedle kontejnerů u základní školy, tyto
jsou určeny pouze pro potřebu školy.
Kolem kontejnerů vzniká nepořádek s nepříjemným
zápachem. Rovněž prosíme občany, aby neukládali odpad do
kontejneru na hřbitově. Tento slouží pouze pro ukládání
hřbitovního odpadu. K odkládání odpadu využívejte odpadové
nádoby ve svém vlastnictví nebo můžete odpad uložit v
provozní dobu ve sběrném dvoru.
Děkujeme za pochopení.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a
jiného odpadu celoročně:
ÚTERÝ, ČTVRTEK

12 - 16 HODIN

ODBĚR ODPADŮ VE SBĚRNÉM MÍSTĚ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, STAVEBNÍCH
ODPADŮ, ELEKTROODPADU
Z DOMÁCNOSTÍ
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I. KOMUNÁLNÍ ODPADY
I. 1. Tříděné odpady
I. 1. 1. Papír a lepenka
I. 1. 2. Nápojový karton (tetrapack, od krabicového mléka,
džusů)
I. 1. 3. Sklo bílé a barevné
I. 1. 4. Kovy
I. 2. Objemný odpad (koberce, linolea aj. podlahové krytiny,
matrace, rozložený nábytek, umývadla, výlevky, záchodové
mísy)
I. 3. Nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, lepidla,
chemikálie, motorové, převodové a mazací oleje, kyseliny,
pryskyřice, obaly od nebezpečných látek)
I. 4. Biologicky rozložitelný odpad (BRO - pouze duben –
listopad)
I. 4. 1. BRO rostlinného původu (tráva, listí, ořezy keřů a
stromů do 20 cm, větve stromů do průměru 7 cm)
1.4.2. Jedlé oleje a tuky (uzavřená plastová nádoba)
I. 5. Oděvy, obuv, textil
I. 6. Elektroodpad, který nepodléhá zpětnému odběru (např.
el. transformátory)
I.7. Směsný odpad (zbylý komunální odpad po vytřídění dle
bodů
I. 1. - I. 6.)
II. ELEKTROODPAD, KTERÝ PODLÉHÁ ZPĚTNÉMU ODBĚRU
II.1.Zařízení pro tepelnou výměnu (chladničky, mrazničky,
klimatizační a odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, olejové
radiátory)
II.2.Obrazovky, monitory, a zařízení obsahující monitory o
ploše větší než 100 cm2 (obrazovky, televize, monitory,
notebooky)
II.3.Světelné zdroje (zářivky, výbojky, LED lampy, žárovky)
II.4.Velká zařízení, jejíž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50
cm, kromě zařízení náležejících do skup. 1,2,3,5 (pračky,
sušičky, myčky, pečící trouby, elektrické sporáky, el. varné
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desky, svítidla, el. hudební nástroje, reprobedny)
II.5.Malá zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50
cm, kromě zařízení náležejících do skup.1,2,3,6 (vysavače, el.
šicí stroje, el. konvice, žehličky, el. hodiny, video výrobky, el.
holící strojky, mikrovlnky, el. hudební nástroje, el. hračky,
kalkulačky, kulmy, fény, vrtačky, brusky, el. žačky)
II.6.Malá zařízení informačních technologií a
telekomunikačních zařízení, jejíž žádný vnější rozměr
nepřesahuje 50 cm (mobily, GPS navigace, tiskárny, osobní
počítače, telefony)
II.7.Solární panely
III. STAVEBNÍ ODPAD
III. 1. Stavební odpad A (cihly, beton, tašky a keramické
výrobky, cemento - vápenné omítky, cemento - vápenné
pojivo zdícího materiálu, apod. bez nebezpečných látek),
3m3/rok/nemovitost
III. 2. Stavební odpad B (asfaltové a dehtové lepenky,
sádrokarton, tepelné a izolační materiály),
1m3/rok/nemovitost
IV. PNEUMATIKY

SBĚRNÉ MÍSTO NEODEBÍRÁ VÝROBKY
S AZBESTEM! (např. ETERNIT apod.)
Termíny odběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU ve
sběrném místě: 25. 7. a 23. 10. 2020.
V pátek od 16,00 -18,00 hodin, v sobotu od
8,00 – 10,00 hodin.
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Upozorňujeme občany, že ve sběrném místě
přijímáme odpady pouze roztříděné.
Velkoobjemové odpady např. typu nábytku,
sedacích souprav apod. v rozloženém a
zmenšeném stavu z důvodu omezené kapacity
kontejnerů pro ukládání odpadu a snížení
finanční náročnosti odvozu.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM ZA TŘÍDĚNÍ
ODPADU V OBCI

Díky rozvoji a provozu systému
tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových jsme
ve spolupráci se společností EKOKOM a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Úspora, kterou
jsme dosáhli, představuje emise CO2 ekv.: 77,781 tun,
úspora energie: 2 079 037 MJ. Obec Dolní Bečva v roce
2019 vytřídila 92.290 tun, za které obec obdržela
249 106,50 Kč. Tímto děkujeme občanům za dosažené
výsledky za obec.
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VYBUDOVÁNÍ JAZYKOVÉ A
PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY V ZŠ DOLNÍ
BEČVA
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vybudování dvou učeben sloužících k výuce
přírodovědných předmětů a výuce cizích jazyků, čímž bude
dosaženo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení.
Po předání vysvědčení za školní rok 2019/2020, sotva se
zavřou žákům školy na 2 měsíce dveře, začne být v naší škole
rušno. V prostorách půdy budou vybudovány dvě nové
učebny. V rámci Integrovaného regionálního operačního
programu Infrastruktura základních škol jsme získali v rámci
výzvy č. 47 dotaci na projekt „Vybudování jazykové a
přírodovědné učebny v ZŠ Dolní Bečva“. 85% dotace tvoří
EFRR, 5% dotace státního rozpočtu a 10% bude činit příspěvek
zřizovatele.
Obě nově vzniklé učebny budou vybaveny novou ICT
technikou, moderními pomůckami a nábytkem. Součástí
stavebních
prací
bude
také
vybavení
prostor
vzduchotechnikou, jelikož v podkroví bývá zejména ke konci
školního roku velmi teplo.
Těšíme se, že v září se nejen žáci, ale i učitelé vrátí do školy,
kde budou mít vytvořeny podmínky přispívající k dalšímu,
modernímu vzdělávání.
Mgr. Michaela Vašutová
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Konkrétní termíny promítání budou zveřejněny na webu obce.
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ROZŠÍŘENÝ HŘBITOV

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Dolní Bečva,
756 55 Dolní Bečva čp. 340, IČ: 00303747 – vychází 6x ročně je
bezúplatný, povolení: MK ČR E 23251, zpracování příspěvků:
podatelna@dolnibecva.cz. Zpravodaj také na www.dolnibecva.cz
Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: 17. 8. 2020, tel. 571647168
Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450
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